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Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.00 a
w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych.
Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie
internetowej naszej parafii.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXIV niedziela zwykła - 21.11.2021 r.
1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku kościelnego Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata z tej racji u naszych sąsiadów tj. w nowej parafii kościerskiej odpust
parafialny.
2. W dzisiejszą niedzielę przed kościołem ogólnopolska zbiórka do puszek na fundację
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W tym razem pomagamy chrześcijanom w Libanie, gdzie
kryzys ekonomiczny i ogromna skala zniszczeń spowodowała, że wiele osób straciło swoich
bliskich i swoje domy, gdzie tysiące dzieci umiera z głodu i gdzie brakuje podstawowej
pomocy medycznej. Polecam ją waszej ofiarności.
3. Za tydzień rozpoczynamy w kościele okres Adwentu. Wzorem lat ubiegłych, zachęcam do
kupowania świec wigilijnych, z których dochód przeznaczony jest na pomoc dla
najbiedniejszych dzieci w naszym kraju. Świece i opłatki można nabywać w zakrystii
Kościoła, w biurze parafialnym oraz w sklepie u Państwa Peplińskich, Niklasów, w markecie
„Lewiatan” i naszej APTECE. Mam nadzieję, że w naszej parafii nie będzie domu, w którym na
wigilijnym stole nie paliłaby się ta świeca. Zapalmy też tę świecę na grobach naszych

najbliższych, niech będzie ona dowodem naszej pamięci łączności z nimi w czasie świat.
4. W czwartek przybędzie do naszej parafii Ojciec Teodor Knapczyk i odprawi Mszę św. dla
chorych o godz. 11.00. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę w tym dniu do naszego
kościoła wszystkich, zwłaszcza ludzi chorych.
5. Proszę po Mszy św. w zakrystii odbierać zaległe numery „Pielgrzyma”.

Modlitwa
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać na konto parafii
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
83-407 Łubiana ul. Kościelna 6
BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.
Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je
deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej,
opata za intencję mszalną w dniu... itp. Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego
podatku.

Z góry dziękuję za wszelkie ofiary.

Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 22.11.2021 r
Godz. 17.00 P/ + Mariana Nakielskiego w kolejną rocznicę śmierci
K/ o radość nieba dla ++ mamy Teresy Hapka ze wspomnieniem ojca Zygmunta
Godz. 17.30 P/ ++ Hannę Żbikowską w kolejną rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga
stron
Wtorek 23.11.2021 r
Godz. 17.00 P/ za dusze w czyśćcu cierpiące
K/ z rodziny Kulas: Annę, Anielę, Waleriana, Stanisława, Zygmunta, Andrzeja,
Agnieszkę, Jana i zięcia Andrzeja
Godz. 17.30 P/ + Wandę Kulas – intencja od uczestników pogrz
Środa 24.11.2021 r.
Godz. 17.00 P/ ++ Marię i Mariana Marszewskich
stron

K/ o radość nieba dla ++ rodziców Edmunda, Martę, Hugona i dziadków z obojga
CZWARTEK 25.11.2021 r.
Godz. 11.00 P/ w pewnej intencji
Godz. 17.00 P/ ++ Hildegardę Nakielską zew wspomnieniem dziadków z obojga stron i
wujka Mariana
K/ ++męża Henryka, rodziców Klemensa i Gertrudę, chrzestnych Jana i Annę, oraz
o miłosierdzie Boże dla + Krzysztofa
PIĄTEK 26.11.2021 r
Godz. 17.00
Kanonika
Godz. 17.30

P/ o radość nieba dla + Michała Choma w 1 rocznicę śmierci
K/ o radość nieba dla + Wandy Kulas- 30 dni po pogrzebie -intencja ks.
P/ +Zofię Felskowską – intencja od uczestników pogrzebu

Sobota 27.11. 2021 r.

Godz. 17.00 P/ ++ córkę Wioletę w rocznicę śmierci ze wspomnieniem męża Tadeusza
K/ ++ Gerarda w 1 rocznicę śmierci oraz Helenę, Jana, Czesława i Leszka
Niedziela 28.11.2021 r
Godz. 8.30 P/ ++ Jadwigę, Augustyna oraz babcie i dziadków z obojga stron
Godz. 11.00 P/ w pewnej intencji
K/ o radość nieba dla mamy Krystyny ze wspomnieniem ojca Leona Arendt
Godz. 16.00 P/ ++ z rodziców Zofię i Jana z okazji urodzin ze wspomnieniem syna Mateusza
oraz dziadków Helenę i Piotra, Józefę i Marcelego
Szweda

K/ o miłosierdzie Boże dla ++ Mateusza i Mariusza oraz ++ z rodzin Tysarczyk i
UWAGA:

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt –
501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl
Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić
w następujący sposób:
- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej
- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką
Mszę św.) do skrzynki pocztowej na plebanii,
lub
- poprzez wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865 - z
dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu…
Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz
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